
โครงการรถไฟความเร็วสงูลอดใต้มหาสมทุร 

เอกสารวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ความม่ันคงฯ       ฉบับท่ี ๙/๒๕๖๕         วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

 โครงการรถไฟความเร็วสูงลอดใต้มหาสมุทรแปซิฟิก มูลค่ากว่า ๒ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือเชื่อมต่อพ้ืนที่การค้า
ตัง้แต่เวียดนามไปจนถึงอลาสก้า สหรัฐฯ และความเป็นจรงิด้านการค้าหลังม่านแห่งความขดัแย้งระหว่างประเทศมหาอ านาจ 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกของโครงการดังกล่าว และไทยควรเตรียมรับมืออย่างไร  

ที่มา 
 โครงการรถไฟความเรว็สงูลอดใตม้หาสมทุร มลูคา่กวา่ ๒ แสนลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ เชื่อมต่อพ้ืนที่การค้าตั้งแต่เวียดนามไปจนถึงอลาสก้า 
สหรัฐฯ เส้นทางยาวกว่า ๘,๐๐๐ ไมล์ เป็นโครงการขนาดใหญ่ของจีน 
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ Belt and Road Initiative: BRI ของจีน
ทีก่ าลงัด าเนนิการอยูใ่นปจัจบุนั เนือ่งจากในชว่งเวลาดงักลา่วรฐับาลจนี
มไิดห้ยบิหยกโครงการนี้ขึน้มาพิจารณาเห็นชอบใหก้ารด าเนินโครงการ
อยา่งตอ่เนือ่ง จึงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BRI ทั้งนี้ โครงการนี้
ถูกพูดถงึครัง้แรกในป ีค.ศ. ๒๐๑๔ ซึง่มกีารศกึษาดา้นปจัจยัสิง่แวดลอ้ม
และความคุม้คา่ตอ่การลงทนุ อยา่งไรก็ตาม หลงัจากการศกึษาโครงการนี้
สิ้นสุดลงก็ไม่มีความคืบหน้าในการด าเนินการงานต่อ จนกระทั่งปี 
ค.ศ. ๒๐๒๑ หากโครงการรถไฟความเรว็สงูลอดใตม้หาสมทุรแปซฟิิกเหนอื 
หรือทะเลแบริ่ง ณ ช่องแคบลอว์แรนซ์เซล แห่งนี้ประสบความส าเร็จ
กจ็ะเปน็การเชือ่มตอ่เสน้ทางการคา้โลกทีส่ าคญัทีส่ดุผา่นระบบการขนสง่
แบบราง โดยคาดวา่การขนสง่ผา่นโครงการดงักลา่วจะใชเ้วลาเพียง ๒ วนั 
ในการเดนิทางจากทางเหนอืของเวยีดนามมายงัทางฝัง่ตะวนัตกของอลาสกา้ 
เส้นทางดังกล่าวนั้นผ่านประเทศทางตรง ๓ ประเทศ ไดแ้ก่ จีน รัสเซีย 
และสหรฐัฯ และมเีสน้ทางเชือ่มตอ่โดยรางไปยงัอีก ๓ ประเทศใกลเ้คยีง 
ไดแ้ก่ สปป.ลาว เวยีดนาม และแคนาดา อีกทัง้โครงการดงักลา่วจดัเป็น
โครงการที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับที่ต่ ามาก
เมือ่เทยีบกบัการขนสง่คนที ่๕๐,๐๐๐ คนตอ่ชัว่โมง และทัง้ยงัตอบโจทย์
ในประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มและการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ซึง่เปน็
ทิศทางความยั่งยืนที่โลกก าลังให้ความส าคัญ อีกทั้งโครงการดังกล่าว

ยงัตอบโจทยใ์นประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มและการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับที่ต่ ามาก
เมื่อเทียบกับการขนส่งคนที่ ๕๐,๐๐๐ คนต่อชั่วโมง ซึ่งสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทั่วโลกก าลังให้ความส าคัญ  
 

บทวิเคราะห์  
 ความเปน็จรงิหลงัมา่นแหง่ความขดัแยง้ระหวา่งประเทศมหาอ านาจ 
เริ่มแรกเดิมทีตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีธีโอดอร์ รูสเวลต์ ของสหรัฐฯ 
ซึ่งเป็นช่วงแตกแยกระหว่างประธานาธิบดีจอมพล เจียง ไคเชก ผู้น า
ไตห้วนั และประธานจนี เหมา เจอ๋ตงุ ตอ้งยอมรบัวา่สหรฐัฯ และจนีนั้น
มกีารเจรญิสมัพันธร์ะหวา่งประเทศทีด่มีาโดยตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ช่วงการผลกัดนัการคา้ของสาธารณประชาชนจนียคุเติง้เสีย่วผงิ นัน้ท าใหจ้นี
ได้กลายมาเป็นโรงงานของโลกในเวลาถัดมา จากกระทั่งปัจจุบันจีน
สามารถพัฒนาศักยภาพเป็นหนึ่งในประเทศมหาอ านาจ ส่งผลให้
สหรัฐฯ ต้องปรับท่าทีการแสดงออกทางด้านการทูตอย่างที่ทราบกัน
ในปจัจบุนั ถงึแมก้ารแสดงออกทางดา้นการทตูในตอนนีจ้ะมทีา่ทแีขง็กรา้ว
ต่อกัน แต่หากสนามการค้านั้นยังคงมีการด าเนินต่อไปด้วยดีอย่างมี
ความสลบัซบัซอ้น เราไมอ่าจปฏเิสธไดว้า่หว่งโซอุ่ปสงคแ์ละอุปทานของโลกนัน้
ยังคงด าเนินไปในกรอบการค้าระหว่างสองประเทศมหาอ านาจนี้ได้ 
แต่ความซับซ้อนที่กล่าวมานั้นก็คือการพ่ึงพาประเทศโลกที่สามในการ
ผลิตสินค้าเพ่ือส่งออกและรับสินค้าเข้ามาขายยังประเทศมหาอ านาจ
เหล่านี้ผ่านวิธีการตีตราสินค้าใหม่ (Transshipment) และการส่งออก
ผา่นประเทศทีส่าม (Offshoring) อยา่งทีพ่อทราบกนัสหรฐัฯ นัน้ตัง้ก าแพง
กดีกนัทางการคา้แกป่ระเทศมหาอ านาจอยา่งจนีแบบเขม้ขน้ แตถ่งึกระนั้น  

จัดท าโดย... กองความมั่นคงทางทะเล  โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๓๗๐๔  เว็บไซต์ : https://www.nsc.go.th/    หน้าที่ ๑ 



วิเคราะห์โดย... นายอริย์รัช วงศ์ณัทปรานนต์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

ขณะเดียวกันจีนยังส่งเสริมการค้ากับประเทศสมาชิกอาเซียนอันเป็น
กลุ่มประเทศฐานการผลิตที่ส าคัญของจีน การส่งเสริมการค้าแถบ
ประเทศอาเซยีนนัน้ยงัคงมอียู ่และจะเหน็ไดว้า่ประเทศกลุม่นีน้ัน้เปน็ฐาน
การผลติทีส่ าคญัของจนี ในทางกลบักนั สหรฐัฯ นัน้กอ็าศยักลุม่ประเทศอเมรกิาใต้
และกลุม่สหภาพยโุรปในการเปน็ฐานการผลติและฐานการน าเขา้สง่ออกสนิคา้
จากทางแถบอาเซียนและเอเชียกลางด้วยเช่นกัน จากการพิจารณา
การไหลเวยีนของหว่งโซอุ่ปทานนีน้ัน้จะเหน็ไดว้า่ประเทศมหาอ านาจทัง้สอง
ยงัคงท าการคา้ระหวา่งกนัอยา่งอ้อม ๆ มาอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ความซบัซอ้น
ทางการค้าที่เพ่ิมข้ึนนี้เองได้ส่งผลต่อโครงสร้างด้านราคาสินค้าทั่วโลก
ด้วยเช่นกัน  
 

ท่าทีของประเทศมหาอ านาจ  
 จากการให้สัมภาษณ์ของนายหวัง เมิ้งซู ผู้แทนโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงของจีน ต่อส านักข่าวเดอะ การ์เดี้ยน กล่าวว่า “ตอนนี้
ทางจนีพูดคยุถงึโครงการดงักลา่ว โดยมรีสัเซยีเขา้รว่มการหารอื/พูดคยุถึง
โครงการนี้ร่วมกับจีนมาหลายปีแล้ว ทางรัสเซียก็พูดคุยด้วยกันกับเรา
มาหลายปีแล้วเช่นกัน” จากค ากล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าทางการจีนและ
รสัเซยีนัน้ไมไ่ดข้ดัขอ้งตอ่ท าทางรถไฟความเรว็สงูไปยงัประเทศมหาอ านาจ
คูข่ดัแยง้อยา่งสหรฐัฯแตอ่ยา่งใด แตถ่งึอยา่งนัน้ ตลอดหลายปทีีผ่า่นมา ยัง
ไมป่รากฏความเหน็ใด ๆ จากฝา่ยรฐัของทางสหรฐัฯ ตอ่โครงการดงักลา่ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันจากสถานการณ์ การเยือนไต้หวันของ 
นาง แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็น
ผูน้ าอันดบัสามของสหรฐัฯ นัน้ไดก้อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้บรเิวณทะเลเหลอืง 
ส่งผลให้จีนสั่งระงับการน าเข้าสินค้าหลายรายการจากไต้หวันมากกว่า
ครัง้กอ่น ๆ เปน็ประวตักิารณ ์และท าการซอ้มรบทางเรอืในทะเลเหลอืง 
ซึง่การกระท าดงักลา่วสหรฐัฯ ไดใ้หค้วามเหน็วา่เปน็การกระท าทีเ่กนิกวา่เหต ุ
จากภาพรวมของความขัดแย้งเหล่านี้ ตลอดจนผลกระทบจากความ
ขัดแย้งรัสเซียและยูเครนได้ส่งผลให้โครงการดังกล่าวถูกพับเก็บไว้
ดังเดิม และอาจเป็นไปได้ว่าโครงการขนส่งทางรางข้ามทวีปนี้อาจจะ
เงียบหายไปอีกหลายทศวรรษต่อจากนี้ไป  
 

ผลกระทบในมิติเศรษฐกิจโลก 
 โครงการขนสง่ทางรางขา้มทวปีเปน็โครงการทีต่อ้งอาศยัเมด็เงนิใน
การลงทุนจ านวนมาก ท าให้เกิดค าถามตามมาจากหลายฝ่ายว่าการ
ลงทุนดังกล่าวจะคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด เนื่องจากจีนนั้นมีเส้นทาง
เดนิเรอืทีส่ าคญักบัสหรฐัฯ อยูแ่ลว้เดมิผา่นพ้ืนทีช่ายฝัง่ส าคญัในทะเลจนีใต ้
ซึง่เปน็พ้ืนทีท่ีจ่นีมกัใชอ้้างสทิธิอ์ธปิไตยของตนจากการอิงประวตัศิาสตร์ 
เมือ่พิจารณาจากภมูริฐัศาสตรใ์นบรเิวณดงักลา่วเหน็ไดว้า่พ้ืนทีท่ะเลจนีใต้
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าที่ส าคัญ หากไม่สามารถด าเนินการ
ภาคธรุกจิไดต้ามปกตจิะท าใหเ้ขตเศรษฐกจิส าคญั ไดแ้ก ่ไตห้วนั ฮ่องกง 
สงิคโปร ์เวยีดนาม และไทย ไดร้บัผลกระทบกวา่ ๕ ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั 
หรือคิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของการขนส่งทางเรือของทั้งโลก 

จงึสง่ผลใหโ้ครงการดงักลา่วมคีวามส าคญัในแงข่องการหลกีเลีย่งผลกระทบ
จากความตึงเครียดของพ้ืนที่ภูมิรัฐศาสตร์ทางทะเลในพื้นที่ทะเลจีนใต้
และพ้ืนที่ทะเลเหลอืง อยา่งไรกต็ามความไมแ่น่นอนของการแสดงท่าที
ของรัสเซียต่อความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อความมั่นคงของ
เส้นทางดังกล่าวในพ้ืนที่บนแผ่นดินรัสเซียเอง อีกทั้งส่วนแบ่งภาคการ
ขนสง่ทางเรอืซึง่เปน็ปจัจยัส าคญัในการเพ่ิมผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
(GDP) ของแตล่ะประเทศอาจลดลงอยา่งมากจากการหายไปของมลูคา่ใน
กิจการพาณิชย์นาวี 
 

ผลกระทบในมิติเศรษฐกิจไทย 
 จากสถานการณค์วามตงึเครยีดบรเิวณทะเลเหลอืงไดส้ง่ผลตอ่ GDP 
ของไทยอยา่งมนียัส าคญั โดยเฉพาะการเพ่ิมขึน้ของมลูคา่หุน้ในกลุม่นคิม
อุตสาหกรรมบริเวณท่าเรือ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความเห็นของนกัลงทนุ
ทีอ่าจมีแนวโนม้การยา้ยฐานการผลิตในอุตสาหกรรมตา่ง ๆ ทั้งจากจีน
และไต้หวันในอนาคต ซึ่งจะเห็นได้ว่าไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปจีน
และสหรฐัฯ กวา่รอ้ยละ ๓๓ ของประเทศคูค่้าทัง้หมด จากการวิจยัของ
สถาบันเอเชียพลัส แสดงถึงข้อมูลการลดลงของ GDP ของไทยอยา่งมี
นยัส าคญัจากมาตรการกดดนัทางการคา้ของสหรฐัฯ ทีม่ีต่อจีน ด้วยเหตุนี้
ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ไทยควรให้การระมดัระวงั ซึง่เปน็ผล
จากการขาดความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุ ทีม่องผา่นการขนสง่ทางทะเลและ
การน าเขา้สง่ออกของไทย ทั้งนี้การมีโครงการรถไฟความเร็วสูงลอดใต้
มหาสมุทรนี้อาจเปน็ประโยชนต์อ่ไทย ในการเพ่ิมโอกาสทางการคา้ ดา้นการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะกลุ่มผลไม้ไปยังประเทศ
เมอืงหนาวตา่ง ๆ  รวมถงึอาจลดแรงกดดนัทางการคา้จากภาวะตงึเครยีด
ในทะเลเหลอืง ในทางกลบักนั การกา้วขึน้มาเปน็ผูน้ าการคา้ดา้นเกษตรกรรม
ของจนีนัน้กจ็ะกลายเปน็แรงกดดนัทางการคา้ทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้กบัไทยเอง
เช่นกัน หากไทยไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ทั้งที่อยู่ในพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ที่ดีกว่าโครงการนี้อาจไม่ส่งผลดีใด ๆ ต่อไทย และไทยควร
ตั้งค าถามว่าเราควรท าอย่างไรเพ่ือดึงดูดภาคอุตสาหกรรมส าคัญของ
ภมูภิาค อาท ิอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม
เซมคิอนดกัเตอร ์ใหม้ามฐีานการผลติทีป่ระเทศไทยกอ่นการเปลีย่นแปลง
ทางการขนส่งครั้งใหญ่ในอนาคต อีกทัง้โครงการรถไฟความเรว็สงูลอดใต้
มหาสมุทร อาจกระทบต่อกิจการพาณิชย์นาวีของประเทศอย่างมาก 
การเตรียมตัวรบัมอืและสรา้งความพรอ้มของประเทศจงึควรเริม่คดิตัง้แต่
ตอนนีเ้พ่ือใหไ้ทยสามารถด ารงอยูใ่นแนวทางความยัง่ยนืเฉกเชน่เดยีวกบัคา่นยิม
ของโลกในอนาคต 

อ้างอิง 
 

 - ยูโรนิวส ์   - เดอะ การ์เดี้ยน 
 - สถาบันวิจัยเอเชียศึกษา - เดอะ แสตนดารด์ 
 - คิม พร๊อพพาตี้  - เอเชียพลัส 
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